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De l’1 al 28 de febrer de 2021

Per recordar
CALENDARI D’AJUTS SOCIALS

Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant
tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

T’AJUDEM A FER TRÀMITS
ELECTRÒNICS!

Has de presentar un tràmit electrònic o fer
alguna gestió online en alguna Administració o Organisme i no saps per on començar?
Has de demanar (per exemple) una prestació al SEPE, un certificat, demanar hora al
metge o un certificat, presentar una instància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a
l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosaltres t’ajudem en la seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.caldes@gmail.com o bé al telèfon 651654259.
(també WhatsApp). Els horaris d’atenció
són cada dia de 9 a 14 h a l’Ajuntament de
Caldes de Malavella (entrada pel Pati de Cal
Ferrer – Plaça de l’Ajuntament).

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES

Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o bé als telèfons 972 480
103 (Oficina de Turisme) o al 972 480 266
(Espai Jove). Les entrevistes es realitzen a
l’Espai Jove “Ca la Romana” tots els dimecres de 9:30 a 13:30 h .

SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES

Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament
de Caldes hi ha disponible el Servei de Creació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia
al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

CONCURS DE
MICROLITERATURA JOAQUIM
CARBÓ

Fins al 26 de març tens temps a enviar el
teu microrelat (no superior a 300 paraules)
per participar al Concurs de Microliteratura. Envia els teus textos amb la paraula
“ROSTRE” a la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia (carrer Llibertat 6 -17455 de Caldes
de Malavella) o per correu electrònic a biblioteca@caldesdemalavella.cat.
Hi ha tres categories: infantil (9 a 12 anys),
juvenil (13 a 17 anys) i adults (a partir de 18
anys). En joc hi ha lots de llibres per valor
de 100, 75 i 120 €, o premis en efectiu de
fins a 250 € en el cas de la categoria d’adults.
Anima’t i participa-hi!

CLUB TENNIS CALDES DE
MALAVELLA

Augment d’un 50% de tenistes infantils
inscrits a l’escola de Tennis, també el grup
femení augmenta setmana a setmana.
Veïns, recordeu que l’escola dirigida per l’entrenador nacional Pere Duran i Tecnotennis
està oberta a totes les edats i tots els nivells.
El tennis és un esport que permet distància,
independentment de complir les normes de
rigor, higiene i mascareta fins al moment
d’iniciar el piloteig.
Telèfon de contacte: 607 81 41 26 i tot en,
potser, les millors pistes de terra batuda del
Sud d’Europa (Segur de Sol)

L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig
de dimecres a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a
19 h i els diumenges i festius de 10 a 13 h .
De juny a setembre l’espai obrirà de dimecres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
i els dissabtes, diumenges i festius de 10 a
13 h. L’entrada té un cost de 3€, i la reduïda
de 2€ (mainada de 6 a 12 anys, amb Carnet
Jove, jubilats o grups de més de 15 persones). També s’ofereixen visites i propostes
combinades per a grups escolars de visites al
centre i tallers didàctics.

HORARI DE LA DEIXALLERIA

Del 16 de setembre al 15 de juny.
Matins: De dimarts a diumenge de 10 a 13 h.
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 18 h.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PORTA A PORTA

El Servei de Recollida de Voluminosos es fa
el darrer dimecres i segon dimecres de cada
mes. Cal prèvia sol·licitud a Nora (872 012
018). Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del
dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds
a cada servei, en cas de sobre passar les sol·
licituds s’hauran d’esperar fins a la propera
recollida.

INFORMA’T ADEQUADAMENT!

Aquests dies estem sotmesos a un bombardeig constant d’informacions. Abans de
reenviar res o assumir qualsevol notícia com
a certa, assegura’t que és verídica! Contrasta
les fonts i tingues ben clara la font primària
de la notícia. Els canals oficials de l’Ajuntament, tant xarxes socials com la pàgina
web, només difonen informació contrastada,
estigues atent.

L’agenda
Dimarts, 2 de febrer
Mercats. Mercat municipal

Diumenge, 21 de febrer
Mercats. Fira – mercat

Diumenge, 7 de febrer
Mercats. Fira – mercat

Dimarts, 23 de febrer
Mercats. Mercat municipal

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimarts, 9 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dissabte, 27 de febrer
3a Marxa solidària contra el Càncer
Infantil Pels Valents

Diumenge, 14 de febrer
Mercats. Fira – mercat

Diumenge, 28 de febrer
Mercats. Fira – mercat

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Dimarts, 16 de febrer
Mercats. Mercat municipal
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 19 de febrer
Cultura. Grup de lectura

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
(Virtualment)
Charles Dickens: Grans esperances

El dissabte 13 de març es retiraran tots els contenidors del
carrer per encetar el primer servei de recollida la nit del
dilluns 15 de març.

VISITA L’ESPAI AQUAE

Aquest BIM arriba en període electoral, per aquest motiu l’apartat de Els partits opinen queda
suprimit segons indica la Llei Electoral.

8 a 13 h · Plaça de la Selva

El calendari del
porta a porta ens
porta al 15 de març

10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Cultura. Cinema
18 h · Teatre Municipal
Pel·lícula Maléfica, reina del mal
Organitza: Àrea de Cultura
3a Marxa solidària contra el Càncer
Infantil Pels Valents
Les visites guiades dels diumenges
a les 11h queden subjectes a l’evolució de les normatives per a fer
front la COVID-19

Això vol dir que durant aquest
mes de febrer ens trobarem en
plena campanya comunicativa
per assegurar que totes les llars
de Caldes recullen el seu kit de
reciclatge i comencem el nou
servei amb totes les llars equipades i ben informades sobre la
separació dels residus a casa.
També a Caldes volem arribar a
tocar el 100% de reciclatge, com
ja ho estan aconseguint altres
municipis de la comarca que fan
aquest servei: Breda, Riudellots
de la Selva, Vilobí d’Onyar, Sant
Hilari Sacalm, Osor i, fins i tot,
una bona part de Blanes.

Franciac i Aigües Bones ja
han estrenat els seus nous
recintes de contenidors
amb obertura electrònica.

Durant el mes de gener s’han
estrenat els tres recintes construïts al nucli de Franciac i al veïnat residencial d’Aigües Bones.

Llac del Cigne entra
en campanya durant
aquest mes de febrer per
estrenar els seus tres
recintes a finals de mes.

Durant la darrera setmana de
gener els veïns de Llac del Cigne han rebut la circular informativa que els convoca a recollir
la seva clau electrònica i kit de
reciclatge al local social de la
urbanització.

Els veïnats residencials
amb servei porta a
porta s’avançaran a la
campanya del nucli de
Caldes.

Can Solà Gros, Tourist, Malavella
i Els Tapiots també seran convocats en les properes setmanes
per recollir el kit de reciclatge,
que, per a ells, ja constarà dels
cubells reglamentaris, imprescindibles per lliurar els residus al
servei porta a porta.

El nucli de Caldes rebrà
la circular informativa a
mitjans de febrer.

El nucli de Caldes té programat
el repartiment dels kits de reci-

MÉS INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA

clatge de l’1 al 13 de març, en el
decurs d’una intensa campanya
que es desenvoluparà entre matins i tardes i caps de setmana.
El lloc de repartiment habilitat
serà la Piscina Municipal.
És important que tothom estigui atent a la rebuda d’aquestes circulars a la bústia, tot i
que la bustiada serà anunciada
a través de les xarxes socials i
amb la penjada de pancartes
i cartells al carrer, en els quals
s’indicarà altres vies per obtenir
la circular en el cas que algú no
l’hagués rebut.

I, finalment, Can Carbonell
tancarà el procés de
renovació dels serveis de
Caldes de Malavella la
segona quinzena de març.

Per tal d’atendre cada veïnat
amb la major proximitat possible, Can Carbonell encetarà la
seva campanya posteriorment a
l’inici del porta a porta, amb la
previsió d’estrenar els seus nous
recintes de contenidors després
de Setmana Santa.

Posteriorment s’obriran
dues oficines d’atenció al
públic.

Per tal d’atendre qualsevol consulta un cop encetats els dos
serveis, el servei porta a porta
i el servei de recintes tancats,
es disposarà de dues oficines
d’atenció al públic que s’allargaran fins al 25 d’abril.
• Oficina del servei porta a
porta, a la Piscina Municipal
– a partir del dilluns 15 de
març. S’informarà dels horaris amb la mateixa circular
dels dies de recollida dels
kits de reciclatge.
• Oficina del servei amb recintes tancats i cases de pagès,
a la Masia de Can Bernardí
d’Aigües Bones – que ja es
troba en funcionament cada
diumenge de 15 a 17 h fins al
diumenge 25 d’abril.
Els cubells també s’entregaran
els dimarts 2 i 9 de febrer a la
Plaça de l’Església, matí i tarda.
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Butlletí d’Informació Municipal
Febrer 2021 · Número 161 · Caldes de Malavella

Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.

OFICINA DE TURISME
Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat
C. Vall·llobera, s/n.
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius

SERVEI DE RECAPTACIÓ
Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 1 del migdia

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES
Servei amb cità prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres)
solc@caldesdemalavella.cat

POLICIA LOCAL
Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat
CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09
URGÈNCIES SANITÀRIES
061
FARMÀCIES
(Per a més informació: www.cofgi.cat)
Casanovas
Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
Folch
Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
X. Planas
Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.
SERVEIS SOCIALS
Tel. 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat .
C. Vall·llobera, 4.
De dilluns a divendres, de 9 a 2.

CALDES FM 107.9
Tel. 972 47 13 09.
caldesfm@caldesdemalavella.cat
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat
Dilluns: de 16 a 20.30h De dimarts a
divendres: de 10.30 a 14h i de 16 a 20.30h
Dissabtes: de 10 a 14h
ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU
Tel. 972 47 02 25
Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.

ESCOLA SANT ESTEVE
Tel. 972 47 23 44
b7000676@xtec.cat
ESCOLA LA BENAULA
Tel. 972 48 00 56
b7008781@xtec.cat
SES CALDES
Tel. 972 48 02 25 b7008651@xtec.cat
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tel. 872 012 018.
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 18 h.
AVARIES XARXA D’AIGUA
Tel. 972 20 20 78
AVARIES XARXA ELÈCTRICA
Tel. 800 76 07 06
CORREUS
Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
RENFE
Tel. 912 320 320.
SARFA
Tel. 902 30 20 25

ZONA ESPORTIVA
Tel. 670 062 315

TEISA
Tel. 972 20 02 75

LLAR D’INFANTS NINOTS
Tel. 972 47 10 38
b7008183@xtec.cat

TAXI
Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:
REVISTA MUNICIPAL AQUAE

Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

twitter.com/AjCMalavella
facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

Notícies breus de Caldes de Malavella
Fa 1 any l’Espai Aquae va
obrir les seves portes!
Al llarg d’aquest any marcat per les limitacions
provocades per les normatives per a fer front la
Covid-19, l’Espai Aquae va haver de tenir tancat durant 3 mesos i mig a la primavera, època
que s’ajusta amb una de les temporades altes de
visitants a Caldes, coincidint amb la Setmana
Santa i amb la pujada de les temperatures que
convida a gaudir de les rutes de turisme actiu
per a conèixer patrimoni del territori.
Tot i així les dades d’accés al centre museogràfic són esperançadores de cares a aquest nou
any que comença. Des del 15 de gener del 2020
han pogut visitar l’Espai Aquae més de 3.000
persones.

Torna el Concurs de
Microliteratura Joaquim
Carbó
El Premi de Microliteratura de Caldes arriba
a la seva divuitena edició. Aquesta vegada, el
dediquem a la pintora Lídia Masllorens i Vilà,
nascuda a Caldes de Malavella, on va fer la seva
primera exposició. Pensant en aquesta pintora
la paraula clau que haurien de contenir els textos literaris que es presentin al concurs d’aquest
any és “ROSTRE”, perquè és l’element que utilitza ella per expressar-se. De fet és l’element
que utilitzem tots, la nostra eina de comunicació per excel·lència, la més sincera. La que
posseïm abans d’aprendre a parlar. Acceptes el
repte? Envia la teva obra a la Biblioteca abans
del 26 de març, hi ha grans premis en joc!

Paquarelle, la nova
exposició de la biblioteca
La Paula Padilla va començar a pintar en
aquarel·la durant el confinament per la primera onada de la Covid-19. Va aprendre de
manera autodidàctica, observant a altres artistes, fins a definir un estil propi. La pintura la
va ajudar en el seu moment a deixar de banda
l’estrès del confinament i a no entristir-se per
no poder sortir a passejar pel bosc. En lloc de
sortir-lo a buscar, va dedicar-se a portar-lo ella
mateixa dins de casa, pintant diferents animals,
plantes i paisatges. Dedicar un temps a pintar
l’ha ajudat en molts sentits, se li fa difícil enumerar-los. Ara us comparteix les seves creacions, que podeu veure exposades a la biblioteca.

Jornada de formació: “Portes tancades, restaurants
oberts: màrqueting exprés
per a restauradors”
Estem vivint una situació especial, en què
tothom ha canviat els seus hàbits de consum.
L’hostaleria ha d’aprofitar aquest període per
adaptar-se a la nova realitat i emprendre nous
projectes. Emprendre vol dir realitzar canvis,
buscar nous models de negoci, nous canals
de comunicació, nous moments de consum i
proposar noves experiències a viure en el marc
digital. Aquests són els continguts que es treballaran els dies 9, 11 i 16 de febrer de 16 h
a 18:30 a la formació online de mà de Carles
Mera, Tècnic en Màrqueting i comunicació
i formador i conferenciant especialista en ecommerce, e-business i e-consultoria. Les inscripcions són gratuïtes, consulta més informació a visitcaldes.cat

Guanyadors del concurs
d’aparadors de Nadal 2020

T’ajudem a fer gestions i
tràmits electrònics!

Apunta’t al Carnaval
fotogràfic!

Suspès el Carnaval de
Caldes degut a la Covid-19

Un total d’11 establiments de Caldes de Malavella han participat al concurs d’aparadors de Nadal que té per objectiu promoure i dinamitzar
el comerç local, fent-lo partícip de l’embelliment
de la població durant les festes nadalenques.
Els establiments que han participat en aquesta
edició han sigut: Llibreria Solés, Farmàcia Xènia
Planas, Petit Fornet, Petit Fornet II, BrenRoc,
Farmàcia Margarita Casanovas, Inter4 Figueras
SL, La Dietètica de Caldes, Restaurant Franciac,
Fleca la Nova i Acadèmia Idioma’t.
El concurs, que està obert a tots els comerços i
empreses de serveis del municipi que tinguin un
aparador que doni a l’espai públic i sigui visible
des del carrer, premia les dues millors decoracions escollides per un jurat professional que en
valora el seu color, creativitat, originalitat, element Nadalenc i proporció.
Els guanyadors de les millors decoracions escollides pel jurat són: Inter4 Figueras SL i el Petit
Fornet II. I el guardonat escollit per votació popular és: Acadèmia Idioma’t. Felicitats als premiats i gràcies a tots els participants!

El dilluns 11 de gener, l’agent TIC va començar
a donar suport als ciutadans amb les gestions
electròniques o els tràmits electrònics de qualsevol Administració o Organisme públic.
Els seus horaris d’atenció són de dilluns a divendres de 9 a 14 h a la sala que hi ha al costat del
pati de l’Ajuntament (accés pel pati de Cal Ferrer
– plaça de l’Ajuntament).
Per a poder disposar del suport de l’agent TIC per
a presentar qualsevol tràmit o gestió electrònica cal
demanar cita a: agent.telematic.caldes@gmail.com
o bé al telèfon 651.654.259 (també WhatsApp).
Aquest suport al ciutadà s’emmarca dins del
Programa Treball i Formació extraordinari
per la COVID-19 al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Caldes mitjançant un conveni de col·
laboració amb el Consell Comarcal de la Selva.
El programa té per objectiu empoderar a la ciutadania, en especial a la gent gran i els col·lectius
més vulnerables, en l’ús de les eines digitals per
minorar el risc de contagi i, reforçar les capacitats estratègiques en l’àmbit local pel que fa a
la implementació de mesures de protecció col·
lectiva de la societat.

Tot i que enguany no es pot celebrar la
tradicional rua de carnestoltes, l’Ajuntament
de Caldes, en col·laboració amb l’Associació
de Carnaval Embarrakaldats, organitza a
través de la Regidoria de Festes un concurs
de disfresses pel Carnaval fotogràfic de
2021, adreçat als ciutadans/es del municipi.
L’objectiu del concurs és promoure la
participació i la creativitat dels ciutadans per
tal de poder celebrar, encara que sigui d’una
manera diferent, la festa del Carnaval. Els
requisits indispensables per a participar són:
que les fotografies es prenguin dins l’habitatge
(o al jardí, pati...) i no a la via pública i que hi
aparegui una mascareta (per comprovar que
ha estat presa en l’any vigent), encara que no
és necessari portar-la posada. Les imatges es
podran enviar entre el 13 i el 21 de febrer, a
l’adreça de correu cultura@caldesdemalavella.
cat, o bé al WhatsApp 692584410.
Cal tenir en compte que es distingeixen diverses
categories de participació amb diferents
premis, es pot consultar més informació als
canals oficials de l’Ajuntament. A partir del
22 de febrer es comunicaran els guanyadors
escollits per un jurat professional.
També us animem a compartir les fotografies
a les vostres xarxes socials amb l’etiqueta
#CarnestoltesfotograficCaldes.
Estigueu atents a les xarxes socials, on s’anirà
publicant més informació sobre el concurs!

El carnaval de Caldes de Malavella havia
de celebrar-se el 20 de febrer, però a causa
de la situació sanitària s’ha decidit anul·lar
l’esdeveniment. L’any passat van desfilar pels
carrers del municipi més de 2000 persones en
la 6a edició de la Rua, essent aquest el darrer
acte multitudinari que es va desenvolupar al
municipi abans de l’esclat de la pandèmia.
Aquest any, però les dades sanitàries fan inviable
la celebració de la 7a edició: “Aquest any no
podem fer el carnaval tal com el fem cada any
a Caldes. Ens sap greu prendre aquesta decisió,
però ens cal ser curosos i reduir al màxim els
contactes socials per reduir la propagació de
la Covid-19”, ha assenyalat Gemma Alsina,
regidora de festes de l’ajuntament.
En edicions anteriors havien participat fins a
35 carrosses i fins i tot hi havia grups en llista
d’espera. La tradicional rua de carnaval de
Caldes també contemplava una festa posterior
al pavelló on es donaven diferents premis.
Així doncs, s’ha pres la decisió d’anul·lar la
cita, tot posant la vista al 2022 sempre que la
situació sanitària així ho permeti.

Inscripció de l’Espai Aquae
a la xarxa IDAT de la
Generalitat de Catalunya
com a Punt d’Atenció
Turística

Visibilitat online a portals
de turisme per al mercat de
proximitat català

Un Nadal especial

El Senyor Clauss, una
novel·la centrada en els anys
40 de Caldes de Malavella

Aquest mes de gener, coincidint amb el primer
aniversari de l’obertura de l’Espai Aquae, s’ha
tramitat la sol·licitud per a inscriure el centre
en el Registre de Turisme de Catalunya de la
Direcció General de Turisme, com a un P.A.T.
(Punt d’Atenció Turística).
Tal com recull el decret 127/2010, de 14 de
setembre, els PAT són: “equipaments d’atenció
turística vinculats a una oficina de turisme
adscrita a la Xarxa. En aquest sentit, l’oficina
de turisme originària o principal prendrà la
consideració de seu o central.”
Vista la voluntat política de foment del turisme
a Caldes com a una destinació de qualitat i
de difusió del patrimoni, i vista l’estructura
d’atenció al visitant que s’ofereix a Caldes de
Malavella; tant des de l’Oficina de Turisme com
des del Centre Museogràfic Espai Aquae, s’ha
cregut oportú formalitzar-ne aquest ús.

Les imatges gràfiques i les càpsules audiovisuals es distribueixen principalment entre mitjans digitals especialitzats en turisme, per la
immediatesa i la microsegmentació de perfils
que aquestes plataformes permeten, i per la capacitat d’adaptació davant de qualsevol eventualitat que es pugui produir. Es potencia la
desestacionalització de Caldes com a destinació turística, ja que ofereix actius i recursos de
gran valor patrimonial. Es reforçarà amb campanya radiofònica, mitjançant falques, i amb
anuncis “Caldes, vila amb caràcter” en mitjans
generalistes en paper, ja que en l’àmbit de proximitat aquesta mena de campanyes ofereixen
l’impacte planejat. Aquests són els 6 llocs que
no us podeu perdre a Caldes de Malavella: l’Espai Aquae, les termes romanes i el Puig de Sant
Grau, el Jaciment Paleontològic el Camp dels
Ninots, el Balneari, Sant Maurici i el castell de
la Malavella i els edificis modernistes.
Trobareu més informació a la pàgina Visit Caldes, on també podreu fer una visita virtual.

Enguany ha estat un Nadal diferent, però especial. Tot i que molts actes no s’han celebrat,
s’han pogut mantenir els que més il·lusió fa als
més petits: el Caga Tió i la rebuda dels Reis
Mags, tot respectant les mesures de seguretat
per evitar la propagació de la Covid-19. Així
doncs, el 12 de desembre, juntament amb el
Mercat de Nadal, els nens i nenes de Caldes
van poder gaudir del Taller de decoració de
bastons i del Caga Tió solidari.
També cal destacar el JAN que es va redissenyar i es va dedicar els dies que s’hagués realitzat per preparar lots de material per fer tallers
de Nadal a casa per tots els infants i famílies
de Caldes.
Tanmateix, per substituir la visita presencial
de les carteres reials, es va col·locar una Bústia
Reial a l’Espai Aquae, on es podia dipositar la
carta als Tres Reis d’Orient. Finalment, la nit
del 5 de gener es va viure una vetllada màgica
amb l’arribada de Ses Majestats.
Aquest Nadal tan especial ha estat possible gràcies a tots els voluntaris, a la Brigada, a la Policia Local de Caldes... Gràcies a tothom!

El Senyor Clauss és una novel·la escrita per
Marta Pasqual, professora de l’institut de Caldes. L’obra va quedar finalista al 40è Premi de
Novel·la Curta Just Manuel Casero, convocat
per la Llibreria 22 de Girona. El jurat del concurs en va recomanar la seva publicació, atesa la seva qualitat literària. En la novel·la una
dona explica tant el procés de descobriment
d’unes històries reals com aquests mateixos
relats, incorporats a una narració en la qual
l’escriptora esdevé també protagonista en la
cerca dels detalls. Parteix de dos fets històrics:
la facècia que fan servir els aliats per enganyar
Hitler en el desembarcament de Sicília i l’arribada d’espies nazis que fan estada a Caldes de
Malavella després de la 2a Guerra Mundial.
Enhorabona, Marta, esperem poder llegir-ne
el llibre ben aviat!

S’anul·la l’Aplec de Sant
Sebastià i el Pelegrí
Aquest gener s’hauria celebrat el tradicional
Aplec de Sant Sebastià, però per evitar la propagació de la Covid-19 es va decidir suspendre
la festa. Tot i això, el dia 24 es va fer una missa
a la parròquia en honor al sant. De la mateixa
manera, també es van prohibir les processons
del pelegrinatge de Sant Sebastià per raons sanitàries, però el Pare Pelegrí, Jaume Gotarra, va
complir el vot amb amb els seus acompanyants.
El segon dia, de tornada a Tossa de Mar, el Pare
Pelegrí va arribar a Santa Seclina on l’alcalde,
Salvador Balliu, el va rebre amb el seu grup
bombolla i es va fer una cerimònia simbòlica
seguint la tradició.

Nova visita guiada virtual:
“Caldes en Temps de
Guerres (1936-1945)”
Des de l’Àrea de Turisme s’està desenvolupant
un projecte per a conèixer Caldes virtualment,
per a aquest fi, es va programar un espai web
on poder anar bolcant tots els vídeos i tota la
informació. Podeu visitar-lo al següent enllaç:
www.visitcaldes.cat/visitavirtual A banda d’espots i breus clàusules visuals per a posicionar
Caldes com a destinació des de vessants com el
termalisme, la natura, el turisme actiu, el patrimoni i la gastronomia, s’hi estan afegint visites
virtuals. Es tracta de vídeos d’uns 10 minuts de
durada amb l’oferta de totes les visites guiades
que es poden dur a terme de manera presencial
a Caldes, organitzades per l’Oficina de Turisme.
Recentment s’ha fet la gravació d’una nova visita guiada virtual “Caldes en Temps de Guerres
(1936-1945)”. S’hi narra com la població de Caldes de Malavella es va veure involucrada, de grat
o per força, en els grans esdeveniments bèl·lics
de mitjans del segle XX: la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial, i la immediata
postguerra.

Quarantenes per a
contactes estrets de
Covid-19
A causa de la situació que estem vivint actualment és molt important que tant les persones
afectades pel virus com els seus contactes compleixin l’aïllament o la quarantena domiciliària.
Segons el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, els contactes estrets són les persones
que han compartit espai amb un positiu de Covid-19 a menys de 2 metres de distància, durant
més de 15 minuts, sense protecció i des de les 48
prèvies a l’inici dels símptomes. Si la persona no
ha tingut símptomes, es tindran en compte les
48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica. Consulta més informació a canalsalut.
gencat.cat. Tallem la cadena de transmissió!

S’inicia el nou sistema de
recollida de residus
El 14 de gener es va iniciar el nou sistema
de recollida de residus a Caldes de Malavella amb el tancament de l’àrea d’aportació de
Franciac. Tot seguit, el dissabte 23 van entrar
en ple funcionament les àrees d’aportació
d’Aigües Bones, situades al carrer Priorat i
al costat de la masia de Can Bernardí. Així
doncs, ja no hi haurà contenidors a carrer.
Amb aquest nou sistema es vol donar un servei de qualitat i exclusiu pels veïns de la zona,
ja que a partir d’ara només hi podran accedir
mitjançant un clauer electrònic personal.
El tancament de les àrees d’aportació s’emmarca dins del nou pla de gestió de residus porta a
porta amb el que es volen invertir les dades de
separació. Actualment Caldes es troba per sota
del 30% de recollida selectiva i per tant molt
lluny del 60% que estableix el PRECAT20.
Si encara no tens el clauer i ets veí de Franciac
o d’Aigües Bones acosta’t a l’oficina d’atenció
al públic a la Masia de Can Bernardí, cada
diumenge de 15 a 17 h de la tarda.

Participa a la Marxa
virtual Pels Valents!

Es tanquen uns pous en
desús a Can Solà Gros

Els dies 27 i 28 de febrer hi ha programada la
tercera edició de la Marxa Pels Valents. Enguany
s’ha apostat per una edició virtual a causa de les
restriccions actuals per evitar la propagació de
la Covid-19. La marxa solidària, organitzada per
la Policia Local de Caldes de Malavella, servirà
per recaptar fons per la investigació del càncer
infantil al nou Centre Pediàtric de Barcelona, a
l’Hospital Sant Joan de Déu.
En la darrera edició de la marxa es van recaptar 8.510 € i en van formar part un miler de
persones, superant tota expectativa. Aquest
any el recorregut serà de lliure elecció per cada
participant, només has de penjar la teva foto
amb la samarreta que es dona a tots els inscrits,
amb el hashtag #PELSVALENTS i etiquetant el
perfil de la Policia Local @plcaldesdemalavella
(Instagram), Policia Local Caldes de Malavella (Facebook) o Escudos Solidarios Contra
el Cáncer Infantil
(Facebook).
T’animes a participar-hi? L’import
de la inscripció
és de 10 € i es pot
fer en el següent
enllaç fins el 28 de
febrer: www.inscripcions.cat/pelsvalents2021

A mitjans del mes passat es va dur a terme la
clausura d’uns pous oberts en desús a Can Solà
Gros II pel perill que podrien suposar a causa
del risc de caiguda a la població de Caldes de
Malavella.

Estat de l’aigua
Analítiques de gener

Apta per al consum de boca:
Al nucli, Llac del Cigne, Can
Solà Gros I i II, Tourist Club,
Aigües Bones i Can Carbonell.

